Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 Společná CIDLINA, z.s.
Rozvoj venkova je na území Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s. realizován v souladu se
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022. Realizace jednotlivých projektů je
podpořena z Operačního programu zaměstnanost, Operačního programu životního prostředí,
Integrovaného regionálního operačního programu či prostřednictvím jednotlivých fichí z Programu
rozvoje venkova tj. Konkurenceschopné zemědělství, Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné
lesnictví a Environmentální funkce lesa. Dalšími finančně podporovanými oblastmi jsou: Školství
(rekonstrukce školních budov), Bezpečnost dopravy (rekonstrukce chodníků a cyklostezek), Sociální
služby (podpora terénních, odlehčovacích sociálních služeb), Sociální podnikání (podpora sociálních
podniků), Prorodinná opatření (příměstské tábory).
K 31. 8. 2019 bylo vyhlášeno 16 výzev a podpořeno celkem 43 projektů:
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Příklady zrealizovaných projektů:
Program rozvoje venkova, Výzva č. 2 – Konkurenceschopné zemědělství
Název projektu: Nákup traktoru, Králíky
Žadatel:
Tomáš Pohl
Celkové náklady: 3.554.714,- Kč
Dotace:
1.426.668,- Kč
V rámci realizace tohoto projektu byl
nakoupen nový traktor a traktorový přívěs pro
převoz balíků. Žadatelem jsou nakoupené
stroje využívány při zemědělské činnosti
v rostlinné výrobě na vlastních zemědělských
pozemcích.
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Program rozvoje venkova, Výzva č. 2 – Podpora podnikatelů II.
Název projektu: Nástavba, přístavba a stavební úpravy zámečnické dílny, Chlumec nad Cidlinou
Žadatel:
TRUST MONT s.r.o., Chlumec nad Cidlinou
Celkové náklady: 3.254.654,- Kč
Dotace:
1.460.142,- Kč
Výsledkem projektu je stavebně upravená budova vč. přístavby a nástavby. 1.NP je využíváno jako
zámečnická dílna a zázemí pro zaměstnance. V nově vzniklé nástavbě v 2. NP je pracoviště a zázemí
pro zaměstnance pracující v kancelářském provozu. Součástí projektu je i pořízení pásové pily
s umístěním v zámečnické dílně.

Integrovaný regionální operační program, Výzva č. 1 – Investice do sociálních služeb I.
Název projektu: Modernizace sociálních služeb pro DUHA o.p.s. Nový Bydžov
Žadatel:
DUHA o.p.s. Nový Bydžov
Celkové náklady: 918.865,- Kč
Dotace:
872.921,75 Kč
Předmětem projektu byl nákup nového osobního automobilu pro terénní pečovatelskou službu
v o.p.s. DUHA Nový Bydžov. Součástí projektu byl i nákup 2 ks nových polohovacích postelí
s elektrickým pohonem a zvedacího zařízení pro péči o klienty odlehčovací služby stejné organizace.

Integrovaný regionální operační program, Výzva č. 3 – Investice do kvalitního vzdělávání
Název projektu: Nástavba přírodovědných učeben a umístění výtahu v ZŠ Skřivany
Žadatel:
Obec Skřivany
Celkové náklady: 18.220.139,15 Kč
Dotace:
9.498.611,85 Kč
Realizace projektu umožnila nástavbu dvou odborných učeben (přírodovědná, počítačová),
kabinetů a sociálního zázemí. Z důvodu kompletní bezbariérovosti budovy školy byl vybudován výtah
a jako vedlejší aktivity byly zrealizovány venkovní úpravy v bezprostředním okolí školní budovy.

